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Sayı  : 35 

Konu: Fıkıh köşesi 

 

Çocuklara yaramazlık yapmamaları için bazı yalanlar söylenmesinde 

veya “Allah yakar, Allah kızar, vb.” gibi tehditlerde bulunulmasında sankınca 

var mıdır? 

 

Dinimizde yalan veya asılsız beyan yasaklanmıştır. Şakası ile ciddisi ile yalanın her 

çeşidi haram kılınmıştır. Bunu “O halde, pislikten, putlardan sakının; yalan sözden 

sakının.”
1
 “Ey İman edenler! Allah tan korkun ve doğru söz söyleyin.”

2
 ayetleri ve 

“Doğruluktan ayrılmayınız. Doğruluk sizi birre (iyiliğe), o da sizi Cennet’e götürür. 

Kişi doğru olur ve daima doğruyu araştırırsa Allah katında sıddîklardan 

(doğrulardan) yazılır. Yalandan sakının. Yalan insanı günaha, o da Cehenneme 

götürür. Kişi durmadan yalan söyler ve yalan araştırırsa Allah katında 

yalancılardan yazılır.”
3
 gibi hadis-i şeriflerden öğreniyoruz. Soruda yöneltildiği gibi, 

bilhassa çocuklara karşı söylenen şaka vari yalanlar çok daha tehlikelidir. Oyun ve 

eğlence gibi çocuk yalan söylemeyi öğrenir. Dolayısı ile anne veya baba çocuğunun 

yanında hiçbir zaman yalana asla ve asla yer vermemeli, doğru söz söylemede ve 

doğru davranış sergilemede onlara iyi birer örnek olmalıdır. Telefon eden biri ile 

görüşmeyi arzulamadığımız zaman çocuğumuza “evde yok de, evde yok de!” diye 

konuşturduğumuz çocuğumuz, ana ve babasını yalancı olarak tanıyacak ve hiç bir 

zaman onları örnek almayacaktır. Böyle bir davranışın doğru olmadığını ve günah 

olduğunu Efendimiz (a.s.) beyan ediyor:  

Abdullah b. Amir (r.a.) anlatıyor: Bir gün Allah Resûlü (s.a.v.) evimizde otururken, 

annem beni çağırdı ve: “Hele bir gel sana ne vereceğim” dedi. Peygamber Efendimiz 

(a.s.), anneme: “Çocuğa ne vermek istemiştin?” diye sordu. Annem, “Ona bir hurma 

vermek istemiştim” deyince: Efendimiz (a.s.), “Dikkat et! Eğer ona bir şey 

vermeyecek olursan üzerine bir yalan yazılacak!” buyurdular.
4
 Diğer bir hadis-i 

şerifte ise Peygamber Efendimiz (a.s.), “Şaka da dahil yalan söylemeyene Cennette 

bir köşk garanti ederim.”
5
 Bütün bu ifadelerden anladığımız odur ki, çocuklara 

şakadan da olsa yalan söylenmemelidir.  

Çocuklarımızı terbiye ederken onları korkutarak, “yemek mi yemiyor? Bak baba 

kızar. Kızsana babası, yemeğini yemiyor!; bir misafirlikte huysuzluk mu etti? Bak 

amca kızar, cıs yapar!, bak teyze çok kızar, iğnesi var” gibi sözler sarfetmek doğru 

olmadığı gibi, “Yalan söyleme, Allah yakar!; anneye karşı gelme, Allah kızar; şöyle 

yapma. Allah çarpar!” gibi uyarılar terbiye metodu değildir. Bunun yerine sevgi 

sözleri ile çocuğa hitap etmek gerekir. Peygamber Efendimiz (a.s.), “Müjdeleyin, nefret 

ettirmeyin; kolaylaştırın, zorlaştırmayın”
 6
 buyuruyor. Çünkü kişi sevdiği birini kırmaktan 

korkar. Örneğin 4 yaşındaki bir çocuk bile, önce annesini sever. Sonra da bu sevdiği 

annesini üzmekten korkar. Annem beni çok seviyor, ben de onu seviyorum. Böyle 

yaparsam annem üzülür, şeklinde üzülür. İşte çocuk terbiyesinde aşılanması gereken 

mantık bu olmalıdır.  

 

Birçok kültürde genellikle erkek çocuklarının aile büyükleri tarafından 

                                                           
1
 Hac, 22:30 

2
 Ahzab, 33:70 

3
 Buhari, Edeb , 69 

4
 Ebû Davud, Edeb , 88 

5
 Ebu Davud, Edeb , 7 

6
 Buhârî, İlim 12, Cihad 164; Müslim, Eşribe 70-71 



Igmg Fıkıh köşesi 
 

IGMG Fıkıh köşesi 35 17032014  2 
 

 

 

kız çocuklarından daha önde tutulduğunu gözlemliyoruz. Kız çocuklarının erkek 

çocuklarına nazaran çok daha sıkı bir kontrol mekanizmasına tabi tutulduğu 

gözüküyor. Evlat yetiştirirken kız ve erkek çocuk arasında bir ayrım yapılabilir 

mi?  

 

Dînimizde, çocuklar arasında kız ve erkek ayırımı yapmak, birini diğerinden üstün 

tutmak, câiz değildir. Çünkü kız evlâdı da, erkek evlâdı da insana veren Allâh 

(c.c.)’tır. Kulun burada dahli yoktur. Kur’ân-ı Kerîm’de: "Göklerin ve yerin mülk ve 

tasarrufu Allâh’ındır. O, dilediğini yaratır. Kimi dilerse, ona kızlar bağışlar, kimi 

dilerse ona erkekler lutfeder. Yahut (çocukları) erkekler-dişiler olmak üzere çift 

verir. Kimi de dilerse, onu kısır bırakır. Muhakkak ki, O âlimdir, herşeyi bilir. 

Kâdirdir, herşeye gücü yeter."
7
 buyurulur. Dolayısı ile hiç bir müslüman, çocuğunun 

erkek olmasıyla övünemeyeceği gibi, kız olmasıyla da yerinemez. Çünkü önemli olan, 

çocuğun "kız veya erkek" olması değil, "hayırlı birer evlâd" olmasıdır.   
Kızı da oğlanı da yaratan Allah olduğuna göre, kız çocukları da insan olmakta 

erkekler gibi aynı sorumluluk ve mükafatla muhatap olduklarına göre, aralarında bir 

ayırım yapmak elbette  caiz olamaz.  
Hz. Enes (r.a.) ’ın rivâyet ettiğine göre: “Bir adam, Peygamber Efendimiz (a.s.)’ın 

yanında oturuyordu. Bir ara adamın bir erkek çocuğu geldi. Adam çocuğu öpüp 

dizleri üzerine oturttu. Biraz sonra adamın bir de kız çocuğu geldi. Adam onu da 

yanına oturttu. Peygamber Efendimiz (a.s.) adama, “Niçin ikisini bir tutmadın?” diye 

adamı kınadı.”
8
 Aynı manadaki bir başka hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (a.s.) 

şöyle buyurur: “Allah’tan korkunuz. Evladınız arasında adaletle muâmele ediniz.”
9
  

Bundan dolayıdır ki, çocuklar arasında erkek-kız ayırımı yapılmamalı, hepsi eşit 

şekilde sevilmelidir. Kız çocuklarının hor görülmesi cahiliye devrinden kalma çok 

çirkin bir davranıştır. Erkeğin eğitimi ve terbiyesi ne ise kıza da aynı haklar ve 

imkanlar verilmelidir. Kızlara belki daha fazla ihtimam gösterilmelidir.   

 

Kız çocuklarının yetiştirilmesinde anneye, erkek çocukların 

yetiştirilmesinde de babaya mı daha çok sorumluluk düşmektedir? İslam’da bu 

şekilde bir taksim var mıdır? 

Kesin çizgilerle böyle bir ayırımdan söz etmek mümkün değildir.  Çocukların 

eğitiminde ana ve babalar bütün çocuklarına karşı güzel örnek olmalılar. Böyle 

yapılırsa çocuklar mutlaka onlardan olumlu yönde etkileneceklerdir. Kız olsun erkek 

olsun, çocuklara inanç esaslarını; İslam'ın prensipleri ve değerlerini öğretme 

noktasında ana ile baba müsavidir. Ancak özellikle kadınları ilgilendiren hususlara 

dair bilgileri kız anasından; erkekleri ilgilendiren konularda da erkek çocuklar 

babadan bu bilgileri almalıdır. Örneğin alış-veriler, küçük el işleri, bahçe bakımı gibi 

kimi basit el becerilerinde babalar çocuklarına ustalık etmelidirler. Gerçi örf ve 

adetlerin epeyce değiştiği zamanımızda rollerin epeyce değiştiği de bir gerçektir. Yine 

de kadınların ihtisasına giren konular analarından; erkeklerin ihtisasına giren hususlar 

babalarından alınmalıdır. 
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